
ويشمل من كان يف جوف الكعبة وال ال؟  ؛أي حنوه) ) شطره ((وهلذا جاء التعبري بقوله:  ؛ومن كان بعيدا عنه 

إذا إذا كان يف جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي  )) حيث ما كنتم ((ألنه لعموم قوله:  ؛نعم يشمله

يقول ال يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما ؟ من أين اجلهات إال أن بعض أهل العلم  اجلهات كان أليس كذلك

  ألنه البد من شاخص يكون بني يديه، حىت يصح أن يقال إنه وىل وجهه شطره. ؛مل يكن له عتبة

ندور عليه ألننا لو استقمنا يف صف مستقيم ما  ال ال؟إطيب إذا كنا خارج البيت لكن يف املسجد ندور عليه و  

ألنه حمصور اآلن، وإذا ابتعدنا  ؛ن خرج عن مسامتته وىل وجهه جهة غريهري مصولينا وجوهنا حنوه أي شطره، ي

لكن هذا  ؛بعض العلماء يقول: إن كنت يف مكة فاستقبل املسجد وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة ؛فإننا

 إمنا الصواب يف هذه املسألة أن من أمكنه مشاهدة عني الكعبة وجب عليه استقبال العني ال خيرج عن ؛تقرييب

ال يكلف اهللا  لقوله تعاىل: (( ؛مشاهدا لبعد أو حيلولة شيء دوا استكفى باجلهة هومن ال ميكن ؛مسامتتها

  )) نعم. نفسا إال وسعها

  وإن حال عمود بينه؟  الطالب:

  إن حال عمود ميكن أن يتجه يعين يف مسجد؟: الشيخ

  ؟ . . .عمود الطالب:

  .حالأي هذا ميكن يصيب عينها ولو : الشيخ 

  ؟ اجلهة املقصود بإصابة هو أنه ما  الطالب:

  .ايا هلأي نعم املقصود أنك تكون أنت حماذ : الشيخ

  ؟ الكعبة  وز أن يصلي فوق سطحجيعلى هذا القول ما  الطالب: 

نعم على هذا القول بأنه البد من شاخص ال يصلي فوق سطحها لكن سطحها فيه  ؟على هذا القول: الشيخ

  جدار، السطح فيه جدار، فيه جدار يصل إىل فوق الركبة أي نعم

  وعتبة الباب ؟ الطالب:

  عتبة الباب جتزئ عند الذين يقولون البد من شاخص يقولون عتبة الباب جتزئلك إذا قلت : الشيخ

  صلى وال ؟عتبة نجتاه ال الطالب:

  ال يقولون املهم أن يكون شاخص بني يديه يعين يكون شيء مرتفع يكون بني يديه .: الشيخ 

يشمل من كان يف الطائرة؟ ، نعم أو يف الباخرة، أو يف  )) حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ((وقوله:  

   ولكن عند ذكر الفوائد سنذكر إن شاء اهللا ما يستثىن من ذلك. ؛القطار، أو يف السيارة فالبد أن يستقبل القبلة



واملراد  )) إن الذين أوتوا الكتاب (())  وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وقوله: ((

 الالم هنا )) ليعلمون ((وقوله:  ؛النصارىاليهود و والذين أوتوا هم  ؛بالكتاب اجلنس، وهو التوراة واإلجنيل

 ؛أنه أي استقبالك املسجد احلرام احلق من رم )) أنه الحق من ربهم (( ؛للتوكيد، فاجلملة مؤكدة إذا بإن والالم

من أين علموا  ؛يشوهون وإال فهم يعلمون أن الرسول عليه الصالة والسالم سيستقبل الكعبة ـ والعياذ باهللاـ لكنهم 

 عليه وسلم فإم يعلمون أن هذا النيب األمي سوف يتجه ذلك؟ مما جاء يف كتبهم من وصف الرسول صلى اهللا

ويش بعده؟ إدراكا جازما مطابقا جازما العلم هو إدراك؟ إدراك الشيء إدراكا  )) ليعلمون ((وقوله:  ؛إىل الكعبة

  للواقع. 

فإن أضيف إىل اخلرب فهو الصدق وإن  ؛ذكرنا أن احلق معناه الشيء الثابت )) أنه الحق من ربهم ((وقوله: 

أنه الحق من  (()) وقوله:  وتمت كلمة ربك صدقا وعدال أضيف إىل احلكم فهو العدل، قال اهللا تعاىل: ((

إليهم من رم هنا وإمنا أضاف الربوبية  ؛الرب تقدمنا مرارا وتكرارا أنه اخلالق املالك الكامل السلطات )) ربهم

ألن الرب له  ؛ث يعرتفون بربوبيته ومن اعرتف بربوبيته لزم أن يعرتف بأحكامه وتصرفهإلقامة احلجة عليهم حي

    .لكن هذا فائدة إضافته إليه ؛امللك املطلق يتصرف كيف يشاء، وإال فهو رب اجلميع

  ال متيمية ؟ إ)) ما هنا حجازية و  وما اهللا بغافل عما يعملون (( 

  حجازية الطالب:

  دليل؟الويش  الشيخ:

  ....ألا عملت الطالب: 

  وتدخل حىت التميمية نعم؟  الشيخ:

   لغات قريشب فإن القرآن  الطالب:

ومل يقل  )) ما هذا بشرا ((هذه صح ألن القرآن بلغة قريش والدليل على هذا قوله يف سورة يوسف: الشيخ:

 )) بغافل ((وقوله:  ؛فالقرآن بلغة قريش، وقريش حجازيون ليسوا متيميني )) إن هذا إال ملك كريم (( ؛بشر

ن إذا الباء حرف جر م )) وما اهللا بغافل ((وقوله:  ؛ما فائدا؟ توكيد، التوكيد ؛الباء زائدة إعرابا مفيدة معىن

رها اشتغال و هظوعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من  ا، منصوب حيث اإلعراب زائد، وغافل خرب ما

ما  )) عما يعملون ((وقوله:  ؛عن الشيء الغفلة: اللهو والسهو )) بغافل ((وقوله:  ؛ركة حرف اجلر الزائدحباحملل 

اسم موصول تفيد العموم يعين عن أي عمل يعملونه سواء كان عمال قلبيا أم جارحيا يعين أن يتعلق باجلوارح أو 

ديد يفيد الته )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((وقوله:  ؛فيشمل االعتقاد ويشمل القول والفعل ؛يتعلق بالقلوب



وهذه  ؛ديدهم على خمالفتهم حيث أنكروا ما يعلمون أنه احلق من رمألن الغرض من هذه اجلملة  ؛هلؤالء

وقد ذكرنا فيما  ؛سلبية؟ السلبية املنفيةمن صفات اهللا اإلجيابية ثبوتية أو  )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((الصفة 

مع ا مصطفى؟ يقصد يا ا جمرد السلب والنفي، وإمنا يقصد ا مع ذلك سبق أن الصفات السلبية ال يقصد 

مال العلم تستلزم ك )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((فمثال  ؛؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد ذلك

وقد ذكرنا فيما سبق أن  النفي ارد ال يستلزم كماال ألنه قد يستلزم  ؛ال يعرتيها أي غفلة واملراقبة ألعماهلم اليت

  نقصا وقد ال يدل على مدح وال نقص، أو نسيتم؟ طيب مثال النفي الذي يستلزم النقص عبد اهللا؟

   نفي الغفلة الطالب:

تستلزم النقص ألنه  مايعين نفي الغفلة  ،هذاأبدا تستلزم الكمال، ما ميكن نفي هللا يستلزم النقص  ههذ : الالشيخ

  من يعرف؟ هو نفي، نفي شيء مذموم هو ما يستلزم الكمال بل هو نقص؟ ؛لكماله ليس بغافل

  .... ال قوله الضعيف الطالب:

  ممكن: الشيخ 

  من القرآن أو من غريه؟  الطالب:

  ال من غري القرآن: الشيخ 

  " ون الناس حبة خردلظلمدرون بذمة وال يقبيلة ال يغ"  الطالب:

عند ما أمسع هذا الكالم أقول إن  ؛" قبيلة ال يقدرون بذمة وال يخدمون الناس حبة خردل "صح : الشيخ 

والواقع أنه وصفهم  ؛درون بذمة غري معتدين ال يظلمون الناسال يغ ياءهؤالء القوم أوفياء وغري معتدين أو ف

  بالنقص، وصفهم بالنقص فهمتم؟ وكذلك قول الشاعر: 

                             ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا        سبحلكن قومي وإن كانوا ذوي " 

                                         ". إحسانا  السوء  أهل إساءة   ومن     أهل الظلم مغفرة  يجزون من ظلم

  هذا يذمهم وال ميدحهم ؟ 

  الظاهر ميدحهم الطالب:

 أما الذي ال يستلزم نقصا وال مدحا فمثل ؛ظاهر الكالم أم ميدحهم والواقع أنه يريد؟ الذم، أي نعم : الشيخ

ليس مدحا لكن عنه ألنه غري قابل للظلم، فنفي الظلم  ؛لو قلت جدارنا ال يظلم أحدا، اجلدار ال يظلم أحد

  بالنسبة هللا عزوجل األمر بالعكس كل صفة منفية عنه فإا تستلزم كمال ضدها من املدح. 



أمران متنازعان:  )) لئن (()) يف  ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك قال اهللا تعاىل: ((  

 الثاين املنازع ؛ألن الالم واقعة يف جواب القسم املقدر، أي واهللا لئن ؛قسم مدلول عليه بالالم ؛قسم وشرط

ولئن أتيت الذين  ((طيب أين اجلواب يف قوله:  ؛وكل من القسم والشرط حيتاج إىل جواب ؛للقسم: إن الشرطية

  هذا اجلواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟  )) ما تبعوا قبلتك ((قوله:  ؟))  لكتابا اأوتو 

  جواب للشرط؟  لطالب:ا

  ال هذا جواب للقسم، يقول ابن مالك:: الشيخ

  " لدى اجتماع شرط وقسم   جواب ما أخرت فهو ملتزم ذفواح" 

ألن  ؛جوابا للقسم ال حمل له من اإلعراب )) ما تبعوا ((يكون قوله: فوعلى هذا  ؛. واملؤخر اآلن هو الشرط  

))  ولئن أتيت ((وقوله:  ؛وجواب الشرط احملذوف دل عليه جواب القسم ؛مجلة القسم ليس هلا حمل من اإلعراب

 ((يعين اليهود والنصارى  )) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب (( ويش إن؟ شرطية، وأتيت مبعىن جئت إن ويش؟

كل لئن أيتهم ب ؛آية أي عالمة على صدق ما أتيت إليهم ؛الباء للمصاحبة يعين مصطحبا لكل آية )) بكل آية

أي شيء قبلته؟ الكعبة، يعين ال يتبعون هذه القبلة  )) ما تبعوا قبلتك ((آية. تدل على صدق ما أتيت به نعم؟ 

ألن الذي يعلم احلق وال يتبعه  ؛وذلك ألم ال يريدون احلق وإمنا هم معاندون ؛وال يتولوا، لو تأتيهم بكل آية

قد نقول إم كما ال  )) بكل آية ما تبعوا قبلتك ((وقوله:  ؛معاند ما يف فائدة تأيت بكل آية ما يفهم ما يقبل

ما  ((وقوله:  ؛ألنه من الزم إتباع الدين أن يتبعوا القبلة ؛يتبعون قبلته ال يتبعون دينه أيضا نعم ال يتبعون دينه

ما تبعوا  ((فقال:  إن هذه القبلة من خصائص هذه األمة ألنه أضافها إليهم :قد يقول قائل )) تبعوا قبلتك

إن أول بيت وضع للناس  (( :تعاىل ولكن الظاهر واهللا أعلم أن املسجد احلرام قبلة لكل األنبياء لقوله )) قبلتك

األنبياء لكن أتباعهم من اليهود لكل  املسجد احلرام قبل)) وهكذا قال شيخ اإلسالم إن  للذي ببكة مباركا

          والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة.

  الواو هنا واو العطف وال واو االستئناف ؟  )) وما أنت بتابع قبلتهم ((قال:  

  واو العطف الطالب:

  الواو هذه عاطفة أو استئنافية ؟  : الشيخ

  استئنافية الطالب:

لصار املعىن: وما أنت بتابع  )) بعوا قبلتكما ت ((ألننا لو جعلناها عاطفة على قوله:  ؛هذه استئنافية : الشيخ

ومعلوم أن الرسول عليه الصالة والسالم ال  ؛قبلتهم يف حال إتيانك باآليات اليت تدل على صدق ما جئت به



وهم  )) وما أنت بتابع ((له: وهذا هو السر يف التعبري واهللا أعلم للجملة االمسية يف قو  ؛ميكن أن يتبعهم مطلقا

فهم ال يتبعون قبلة الرسول والنيب عليه الصالة والسالم  )) كما تبعوا قبلت ((أتى باجلملة الفعلية يف قوله: 

ألن قبلتهم هذه منكرة مل يأت ا الشرع، مث لو فرض أن األديان اليت هم  ؛مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم

ويش الذي ناصب  )) ما أنت بتابع قبلتهم ((وقوله:  ؛فإا نسخت بقبلة اإلسالمعليها قد جاءت ذه القبلة 

  ؟ نعم؟  )) بتابع قبلتهم ((؟ رشيد ويش الذي ناصب ))  قبلتهم ((

  فاعلباسم ال الطالب:

طيب لو يف غري القرآن لو أضيف بتابع قبلتهم صح وكانت اإلضافة  ؛اسم الفاعلب ةأي نعم منصوب: الشيخ

  لفظية. 

بتابع قبلة  (( ؛)) ما بعضهم، أي الذين أوتوا الكتاب وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ((

ألن النصارى يقولون إن اليهود كفار،  ؛فاليهود ما تتبع قبلة النصارى، والنصارى ما تتبع قبلة اليهود )) بعض

ـ ون عيسى صلى  اهللا عليه وسلم ويقولون إنه وهلذا يكذب ؛واليهود يقولون إن النصارى كفار ليسوا على حق

وفعال حاولوا قتله وشبه هلم فقتلوا الشبيه وصاروا يقولون إننا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي  ؛ولد زنا ـ والعياذ اهللا

لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمني بعضهم لبعض  ؛هؤالء بعضهم لبعض عدو ـ قاتلهم اهللاـ يفتخرون بذلك نعم؟ 

منكم فإنه  ميا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتوله ويل، ((

هؤالء  ؛)) فبعضهم يتوىل بعضا على املسلمني لكن بالنسبة إلقرار بعضهم على دين بعض نعم؟ ال يقرون منهم

ليست النصارى على شيء وقالت  واقالق لنا أن اليهود سبوهلذا  ؛ال يقرون اليهود وهؤالء ال يقرون النصارى

    .النصارى ليست اليهود على شيء

 )) هم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمينءوما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهوا (( 

.  

  والنصارى هلم قبلة ؟ اليهودهل لكل من  )) وما بعضهم بتابع قبلة بعض (( الطالب: 

   تنبيهإىل تاج حتأي نعم هذه  : الشيخ

قبلة  وقبلة النصارى إىل املشرق، ؛إىل بيت املقدس، إىل الصخرة)) قبلة اليهود  وما بعضهم بتابع قبلة بعض (( 

فاليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون والنصارى يقولون لليهود أنتم  ؛يتجهون حنو الشمس النصارى إىل املشرق

ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن  (( ؛ا يف القبلةضالون، وال يتبع بعضهم بعض

   )) ولئن اتبعت ((قوله:  )) الظالمين



؟ للقسم، للقسم  واجلواب للقسم وال للشرط ؛ففيها قسم وشرط )) ولئن أتيت ((نقول فيها مثل ما قلنا يف؟ 

 (( ؛بالفاء ألا مجلة امسية رتانهقاوهلذا مل تقرتن بالفاء ولو كانت جوابا للشرط لوجبت  )) إنك إذا ((وهو قوله: 

وإن الشرطية ال تقتضي أو ال تستلزم وجود شرطها، ال  ؛اخلطاب ملن؟ للنيب صلى اهللا عليه وسلم )) ولئن اتبعت

هل من املمكن أن  :ال يقول قائللئوإمنا قلنا ذلك  ؛تستلزم وجود الشرط، إن الشرطية ال تستلزم وجود الشرط،

 لئن اتبعت :((كيف يقول  ؛ال ما ميكن ؟ هم من بعد ما جاءه من العلمءالرسول صلى اهللا عليه وسلم يتبع أهوا

لئن أشركت  (( أمل يقل اهللا تعاىل: ؛نقول هذه ال تستلزم جواب شرطها، جواب وقوع الشرط ما تستلزم ))

 إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل ((أمل يقل اهللا:  ؛هذا؟ ال، الوهل ميكن  بلى؛ ؟))  ليحبطن عملك

والحظوا الفرق حنن لسنا نقول ال  ؛إذا فالشرط املعلق بإن ال يستلزم  الوقوع ؛ميكن وال ال؟ ما ميكن ؟ وهذا ))

ما أدري  ؛ميكن وقوعه، نقول ال يستلزم الوقوع مبعىن أنه قد يقع يف بعض األشياء وقد ال يقع يف بعض األشياء

إذا قلنا ال يقتضي الوقوع هذا ليس  ؛أقول الفرق بني ال يستلزم الوقوع وبني ال يقتضي الوقوع؛ اللغة املفهومة؟ نعم

بالزم الوقوع، ليس بالزم، قد يعلق بإن وهو غري  وإذا قلنا ال يستلزم فاملعىن ليس ؛ق بإن قد يقعبصحيح فإن املعل

اهلوى مبعىن امليت ومنه يقال للنجم  ؛مجع هوى، واألصل يف اهلوى )) همءولئن اتبعت أهوا ((وقوله:  ؛ممكن

ى، دى بعد اهلو اتبع اهل :يقالف ؛هلدىا ويطلق اهلوى يف الغالب على امليل عن احلق ويقابله ؛إذا مال وسقطهوى 

ال يؤمن  نعم؟ إن صح احلديث وهو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( ؟وهل يطلق اهلوى على اهلدىفهمتم ؟

 ؛) فهو دليل على أن اهلوى يكون يف اخلري كما يكون يف الشر أحدكم حتى يكون هواه تباعا لما جئت به

  ؟نعم تتبعمتعلق با))  جاءك من العلم من بعد مام (( ؛يكون يف الشرأن اهلوى فالغالب ولكن مع ذلك 

  ال يصح  احلديث هذا الطالب:

  اهلدى عىنمبأقول إن صح إذا ما صح ما أحد يكون فيه شاهد على أن اهلوى تكون : الشيخ 

  ؟ . . ض النظرغاللغة بمن باب احلديث من باب اللغة يعين؟  الطالب:

ألن كل ما يف القرآن السنة من  ؛موداحمللشيء يف ااهلوى يكون نقول إن ن أال لو ما صح فإنه ال يصح  : الشيخ

  . ةذكر اهلوى فإا يف األشياء املذموم

  القرآن فال وربك ال يؤمن حىت حيكموك فيما شجر بينهم؟ من شاهدله  لكن . . .احلديث بعضه  الطالب:

   الشك صحيح لكن اللفظ.أيه هو معناه صحيح، املعىن : الشيخ

يعين إذا وقع هذا االتباع بعد العلم فإنه يكون  تهذا متعلق باتبع )) من بعد ما جاءك من العلم ((طيب قوله:  

بعد ما جاءك  ((والثاين:  ؛وردت يف القرآن على ثالثة أوجه : هذا أحدها )) من بعد ما جاءك ((وقوله:  ؛الظلم



بعد  ((      و )) بعد ما جاءك من العلم ((كذا؟ أما   )) الذي جاءك من العلمبعد  ((والثالث:  )) العلم

بعد  ((     أبلغ من قوله: )) فهي  من بعد ما جاءك ((وأما  ؛فال فرق بينهما إال أنه عرب مبا عن الذي )) الذي

نظري ذلك أن  ؛علمألن من تدل على أنه جاءه العلم ومتهل وحصل هذا األمر نعم؟ بعد جميء ال )) الذي جاءك

 )) وبيننا وبينك حجاب ((أشد من قوله:  )) ومن بيننا وبينك حجاب ((دخول من يكون أبلغ قوله تعاىل: 

وقوله:  ؛ي ما تدل على هذاهبيننا وبينك حجاب فو ألن من تدل على املسافة قبل احلجاب مث حجاب خبالف 

الوحي، علم الشريعة، الوحي الذي جاء به  علم الشريعة املراد بالعلم أيش؟ )) من بعد ما جاءك من العلم ((

    الرسول عليه الصالة والسالم .

  هذه جواب القسم  )) إنك (( 

شك لكن حنن ما فيه ظرف  هي ؟ا)) إذا يف إذ اليت مرت علينا باإلضافة؟ وال غريه ا لمن الظالمينإنك إذً  ((

 إذ للماضي، وإذا للمستقبل، وإذاً  األدوات الثالث تنازعت األزمنة:وإذا وأن هذه وإذا نعم؟  اً إذ ،قلنا إا إذ

اهللا أكرب!   ؛هم من بعد ما جاءك من العلم يف هذه احلال ملن الظاملنيءيف حال إتباعك أهوا يعين إنك إذاً  ؛للحال

اء الضالني وصدق اهللا عزوجل الذي يتبع أهو  )) لمن الظالمين ((والالم يف قوله:  ،والالم أكده بإن وإذاً 

اخلطاب يف  فوتأمل اللط ؛واملغضوب عليهم بعد ما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو الشك من الظاملني

وهذا الشك أنه أيش؟  )) الظالمين     لمن  ((قال:  ،إنك إذا ظامل :للرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يقل

؟ أنت من الظاملني :أشد وقعا أو أن أقولرجل ظامل أيهما  أنت :ألين لو أقول اآلن لك ؛تلطف يف األسلوب

من باب  )) إنك إذا لمن الظالمين ((  وهلذا نقول إن قوله تعاىل: ؛األول، األول أشد وقعا أشد وقع يف النفس

عبس وتولى أن جاء األعمى وما  (( نظريه شف، نظريه قوله تعاىل: ؛التلطف للرسول صلى اهللا عليه وسلم

تقرأ عبس وتوىل تظن أن العابس واملتويل من؟ غري الرسول صلى اهللا عليه وسلم، غري  )) عندما يدريك لعله يزكى

فعليه  ؛الرسول عليه الصالة والسالم، النيب صلى اهللا عليه وسلمولكن املراد به  ؛تظن أنه رجل آخر ،الرسول

املني فهيا ضمري مسترت ألن الظ )) من الظالمينل ((نسبة لقول اهللا : اليكون اهللا عزوجل تلطف يف األسلوب ب

إنك إذا  (( ؛إنك ظامل صار الضمري يعود عليه نفسه :لكن لو قال ؛يعود على من؟ على غري الرسول على الظامل

   )) لمن الظالمين

  خاص للرسول وال؟  الطالب:

  ويش خاص؟ : الشيخ

  ؟ )) إنك لمن الظالمين (( الطالب:



   )). همءآتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناالذين  وقوله: (( ؛ال الرسول غريه: الشيخ

   ؟ . . .الرسول شيخ؟   الطالب:

ال املراد الظاملني الذين مل يعدلوا يف تصرفهم ألن الظلم هو يف األصل النقص وهو عدم العدل فقد يكون : الشيخ

مل يكن خارجا عن خيرج عن امللة  المر أإن اتبعهم يف  فيه هميصل إىل درجة الكفر وقد ال يصل، حسب ما اتبع

   . خيرج صار خارجا تبعهم يف أمرإن اامللة و 

 )) هيعرفون ((فأين اخلرب؟ مجلة  مبتدأ )) الذين (()) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم(( 

  أعطيناهم، واإليتاء هنا شرعي وال كوين؟  )) آتيناهم((وقوله: 

  شرعي، كوين وشرعي  الطالب:

ألن الكتاب شرعي شرع واإلعطاء هنا كوين قدر اهللا تعاىل أن ينزل  ؛نعم جامع بينهما كونيا وشرعيا: الشيخ

 ؛أوهلما: اهلاء والثاين: الكتاب ؛الفعل هنا ناصب مفعولني )) آتيناهم الكتاب ((وقوله:  ؛عليهم الكتاب فنزل

  واخلرب وال ال؟ أصلهما مبتدأ

  ، ال ال  الطالب:

والثاني  "أخوات كسا، الذي قال فيها ابن مالك: من واخلرب؟ ال، أي نعم إذا  مبتدأ : أصلهما ليس الشيخ

    الضمري يف قوله:  )) همءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا ((نعم  " منهما كثاني اثني كسا

الكاف للتشبيه، وما مصدرية أي  )) همكما يعرفون أبناء  (( ؛يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم )) يعرفونه ((

  يا عبد الرمحن؟ 

  أي يعلمون يعلمون، الطالب:

  ال قصدي كما يعرفون الكاف؟ : الشيخ

  للتشبيه، الطالب:

  للتشبيه وال حرف جر؟  : الشيخ

  مها مصدرية الطالب:

   أي؟ : الشيخ

  يعلمون الطالب:

العلم أن ألن الغالب  ؛وهنا عرب بيعرفونه دون يعلمونه ؛؟ أي كمعرفة أبنائهم يةهذا مصدر  كال ال أقول : الشيخ

واملعرفة تطلق أو يعرب ا عن األمور احملسوسة املدركة  ؛األمور املعقولة اليت تدرك باحلس الباطنعن يعرب به 



لكين  ؛تقول علمت ما فالن،فأنا أقول لك أعرفت فالنا؟ أو أقول لك أعلمت فالنا ويش تقول؟ عرفت  ؛باحلس

فهنا يعرفونه ليست مبعىن  ؛فهنا جعلنا العلم يف الفعل واملعرفة يف اجلسم ؛أقول أعرفت فالنا فعلمت ما فعل

 ((فإنه يطلق فيها املعرفة. وقوله: ن املعلومات تكون يف املعقوالت أو يف الصفات، أما يف األشخاص أل ؛يعلمونه

ألن تعلق اإلنسان بالذكر أقوى من تعلقه  ؛هم مجع ابن وخصه دون البنتءأبنا )) همءيعرفونه كما يعرفون أبنا

  ؟أليس كذلك ، فهو به أعرفباألنثى فهو به أعرف

  االبن ما تعم البنت؟ الطالب:

  األوالد ال االبن ما تعم البنت، األوالد هي اليت تعم البنت والولد : الشيخ

  يقال تغليبا؟ الطالب:

أكثر من له هم ألن تعلق اإلنسان باالبن أكثر من تعلقه بالبنت فيكون معرفته ءال ال ما هو تغليبا، أبنا : الشيخ

 .                                             معرفته للبنت، واضح؟ هذا هو السبب يف أنه عرب باألبناء دون البنات

  وال؟والد يف األبنون داخل الوالبنون يا شيخ : الطالب

 قليل أنا معطيكم ....واحد قلت لكم إذا وقفت خنليكم عرب باألبناء اآلن أنا قبل ؛ال البنون ذكور فقط : الشيخ

نقول عرب باألبناء دون األوالد أو دون البنات ألن تعلق اإلنسان  )) همءيعرفونه كما يعرفون أبنا (( ؛تسألون

إذا بشر  ((وقد ذكر اهللا عن اإلنسان أنه  ؛أعرف ف، يكون بهباالبن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت فيكون به أعر 

 وإذا بشر بما ضرب للرحمن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم (( )) باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم

األنثى الصغرية اليت ما تأكل الطعام أو الذكر  بول وهلذا جيزئ يف غسل بول الذكر جيزئ فيه النضح دون ))

يلطف به  االبنوذلك ألن  ؛ا يأكل الطعام، الذكر جيزئ فيه النضح واألنثى البد فيه من الغسلالصغري الذي م

ثالثة قرأناها يف الفقه، العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر نت يف الغالب، وهناك علة أخرى وعلة أكثر من الب

وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من  ؛منه زشق التحر يألنه خيرج بارزا بقوة فيلوث من الثياب ما هو أكثر ف

لكن  ؛وقيل ألن األنثى خلقت من دم والذكر من طني ؛األنثى، وأنه يلطف الفضالت أكثر من تلطيف األنثى

احلكمة، وعلى   وقال بعضهم إنه تعبدي ما نعرف ؛صحيح نعم؟ إمنا على اعتبارات األوىل هي أقرببهذا ما هو 

                                                          . بناء هلذا السبباألبا إمنا نقول عرب كل حال هذه مسألة ليست من حبثن

وإن فريقا منهم  ((اهللا اكرب العدل يف التعبري القرآين،  )) وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ((

فإن  قع؛ى ال تكتم احلق وهذا هو الواوعلم من ذلك أن طائفة أخر  ؛يعين طائفة منهم تكتم احلق )) ليكتمون

لكن فريقا منهم  ؛من النصارى كالنجاشي من آمن، ومن اليهود كعبد اهللا بن سالم من آمن ومل يكتم احلق



نعم؟ وهلذا ذكر اهللا يف سورة آل عمران أن بعضهم  ـ والعياذ باهللاـ يكتمون احلق أي خيفونه فال يبينونه، ما يبينونه 

فهم  ؟اهلدى من حممد وأصحابه، إذا بينتموه حياجونكم به عند اهللا أفال تعقلونتتبعون يقول لبعض كيف إنكم 

 ((اجلملة يف موضع نصب على احلال من فاعل  )) وهم يعلمون ((وقوله:  ـ والعياذ باهللاـ يتواصون بالكتمان 

وهذا أبلغ يف  ؛؟ الواو، الواو يعين ليكتمون واحلال أم يعلمون أنه احلق))  يكتمون ((ين فاعل أ )) يكتمون

يكتمون الحق  ((، ظاملونون ملعاكتموه عن علم فهم قد  فيكونون  ؛الذم أن يكونوا كامتني احلق وهم يعلمون به

   )). فال تكونن من الممترينالحق من ربك  أي وهو يعلمون به، قال اهللا تعاىل: (( )) وهم يعلمون

فلنولينك قبلة ترضاها فول  )) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. (( قد نرى تقلب وجهك في السماء (( 

  ))  وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

قد نرى  ((من قوله:  ؛عزوجل ية الكرمية: إثبات رؤية اهللاهذه اآلفيستفاد من  ؛من هنا ابتدأ احلكم بتغيري القبلة

  .))  تقلب وجهك

وأنه ليس سوء أدب مع اهللا إال يف حال  )) تقلب وجهك في السماء (( ؛ومن فوائدها: جواز النظر إىل السماء 

  ، يف حالة الصالة ال جيوز أن يرفع اإلنسان بصره إىل السماء. الصالة

  ألن الوحي يأتيه من السماء. ؛لم يقلب وجهه يف السماءفإن الرسول صلى اهللا عليه وس ؛ومنها: إثبات علو اهللا

   ومنها:


